
LEI Nº 1316, DE 27 DE JUNHO DE 2013 

 

Dispõe sobre a criação do PROGRAMA 

COMPLEMENTO SAUDÁVEL, no âmbito da 

Secretaria de Saúde do Município de Renascença. 

 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  
 

 

LEI: 
 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o PROGRAMA 

COMPLEMENTO SAUDÁVEL, no âmbito da Secretaria de Saúde do Município de 

Renascença, nos termos do Anexo que faz parte integrante desta Lei. 

 

Art. 2º O PROGRAMA COMPLEMENTO SAUDÁVEL, visa a concessão de 

leites especiais, às crianças que necessitam desse alimento, conforme critérios estabelecidos 

no Programa. 

 

Art. 3º O Programa terá vigência a partir da publicação desta Lei e se estenderá até 31 

de dezembro de 2016.  

 

Art. 4º Todos os critérios para participar do Programa, estão definidos no Anexo que 

integra esta Lei. 
 

 

Art. 5º As despesas com o desenvolvimento do Programa serão suportadas por 

dotações específicas da Secretaria de Saúde e constarão no PPA, LDO e LOA. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Renascença, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e treze, 52º 

ano de emancipação. 

 

 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito  

 

 

 

 

 

Certifico que este documento 

foi publicado no Jornal 

____________________, 

Edição nº _________, do dia 

___/___/___, página ______ 
 

  Nome ________________________ 

Assinatura ______________________ 



 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENASCENÇA – JUNHO DE 2013. 
 

 



1. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do Programa: Complemento Saudável 

 

Secretaria Responsável: Saúde 

 

Equipe Técnica: Equipes de ESF e Profissionais da Saúde 

 

Público Alvo: População do Município de Renascença. 

 

 

 

2. APRESENTAÇÃO  

 

O presente projeto tem a finalidade de atender as pessoas do Município de 

Renascença, com renda mensal inferior a 2,5 (dois e meio) salários mínimos vigente no 

País. 

O atendimento deste público alvo será realizado através da análise do 

profissional Pediatra e ou Clinico Geral, tanto do Município como dos Hospitais 

referenciados, cabendo a eles ver a necessidade do uso deste complemento, objetivando o 

crescimento e o desenvolvimento da criança, atendendo sempre as pessoas que realmente 

necessitam do auxílio.  

Com o desenvolvimento deste projeto pretendemos auxiliar o paciente 

cadastrado no programa com 04 (quatro) latas por mês deste complemento, (Leite NAN). 

A Secretaria de Saúde, através de suas equipes de ESF, desenvolverão 

orientações, acompanhamento e avaliação, através de visitas domiciliares às pessoas 

contempladas pelo programa. 

 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

No primeiro ano de vida, devido à vulnerabilidade, dependência e fase de 

crescimento a nutrição é fundamental para o adequado desenvolvimento e crescimento do 

lactente, principalmente a partir dos 6 (seis) meses de idade, com a complementação do leite 

materno, o que garante o bom desenvolvimento físico, neurológico e motor da criança. 

Quando é necessário complementar ou suplementar o leite materno, devido à 

ingestão inadequada ou quando a mãe não quer ou não pode amamentar, o procedimento 

exige decisão clínica individualizada, e se o bebê estiver no período inicial de vida, o 

recomendável é utilizar o Banco de Leite Humano ou introduzir a fórmula infantil, sendo a 

alternativa aceitável ao leite materno as fórmulas infantis regulamentadas pelo Codex 

Alimentarius, que devem ser equilibradas e atender às necessidades nutricionais da criança.  

Para isso, os grupos científicos e a indústria de alimentos lácteos têm alterado 

o leite de vaca com o objetivo de aproximá-lo nutricionalmente do leite humano. 

 

 

 



A indicação do uso do complemento ao aleitamento materno é feita de 

maneira criteriosa e após esgotadas as possibilidades de aumento do leite materno, com o 

uso de estimulantes/ orientações e cuidados com a nutriz.  

Assim como, após observação de curva de ganho de peso inadequada do recém 

nascido, isto é perda de peso, reiterado retardo de ganho de peso esperado para a idade do 

recém nascido. 

  

 

4. DO OBJETIVO 

 

Atender as famílias carentes do Município, que se encontram em situação de risco de 

saúde ou em vulnerabilidade socioeconômica e que necessitem de auxílio para a aquisição 

deste complemento, (leite NAN). 

 

 

5.   DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

            5.1 Residir no Município; 

            5.2 Estar cadastrado dentro do Programa Saúda da Família; 

            5.3 Comprovar através de receituário Médico a necessidade do uso do complemento 

(Leite NAN); 

            5.4 Possuir renda familiar de até 2,5 (dois e meio) salários mínimos vigentes no país. 

 

 

 

6.   FORMA DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

 

            6.1 Para obter o benefício o munícipe precisa comparecer a Secretaria de Saúde do 

Município e adotar os seguintes procedimentos: 

                 6.1.1 Apresentar original da receita emitida pelo médico solicitante; 

                 6.1.2 Apresentar comprovante de residência; 

                 6.1.3 Comprovar que esta cadastrado dentro do Programa Saúde da Família; 

 

6.2 Serão fornecidos 04 (quatro) latas, por paciente, por mês, deste complemento, 

(leite NAN). 

 


